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1. BANK SEKTOUNA DAİR TƏŞƏBBÜSLƏR  

 

1. 29 yanvar 2018, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

(MBNP), Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair təklifləri  

barədə; 

2. 5 fevral 2018, ABA üzvlərinə, “Bakı yanaşması” adlı sənədin hazırlanması ilə bağlı rəy və 

təkliflər barədə; 

3. 15 fevral 2018, PA, MBNP, Mərkəzi Bank (MB), “Azərbaycan Respublikasında 

rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na 

təkliflər barədə; 

4. 6 mart 2018, PA, Nazirlər Kabineti (NK), MBNP, MB, Bank sektorunda toplanmış qeyri-

işlək aktivlərin restrukturizasiyası prosesinin sürətləndirilməsi barədə; 

5.  6 mart 2018, PA, MB, MBNP, NK, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, ASK - 

əmanətlərin tam həcmdə sığortalanması müddətinin uzadılması barədə,  

6.  13 mart 2018, KM, Kredit xətti (limiti) müqaviləsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi 

barədə; 

7.  27 mart 2018, MBNP, bankomat infrastrukturu üzrə mövcud təhlükəsizlik tələbləri barədə; 

8.  12 aprel 2018, ABA üzvlərinə, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun 

layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

9.  25 aprel 2018, Vergilər Nazirliyi, bankların istifadəsi üçün təqdim edilən sistem təminatının 

istifadəsinə dair məlumatın rəsmi qaydada təqdim edilməsi barədə; 

10. 7 may 2018, PA, NK, MB, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına 

vəsait köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

11. 10 may 2018, Vergilər Nazirliyi, Manual POS Key-entry əməliyyatlardan verginin tutulması 

barədə; 

12. 24 may 2018, MBNP, bankların konsiqnasiya əməliyyatları barədə suallar; 

13. 24 may 2018, Ədliyyə Nazirliyi, müvafiq elektron sistemə daxil olmaqla etibarnamə barədə 

müəyyən məlumatları əldə etməyin mümkünlüyü barədə; 

14. 29 may 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydası” üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

15. 5 iyun 2018, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” (Qaydalar) üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və 

təkliflərin verilməsi barədə;  

16. 8 iyun 2018, Ədliyyə Nazirliyi, notariuslar və banklar arasında maliyyə mübahisələrinin 

yaranmaması məqsədilə təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü barəsində əqdlərin notarial 

təsdiq edilməməsi barədə;  

17. 21 iyun 2018, ABA üzvlərinə, Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə yaradılacaq İşçi Qrupu barədə; 

18. 28 iyun 2018, PA, NK, MBNP, “Pilot lahiyələr” barədə; 



19. 18 iyul 2018, MBNP, Baş Mühafizə İdarəsi tərəfindən mühafizə xidməti ilə bağlı qiymətlərin 

artırılması barədə; 

20. 23 iyul 2018, PA, Ali Məhkəmə, MBNP, Ədliyyə Nazirliyi, ASK, kredit faizlərinin 

məhkəmə qətnaməsi çıxarıldıqdan sonra hesablanmasının dayandırılması barədə; 

21. 23 iyul 2018, NK, PA, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə;  

22. 27 iyul 2018, ABA üzvlərinə, “Kredit Büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkilflərin verilməsi barədə; 

23. 1 avqust 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”na rəy 

və təkliflərin bildirilməsi haqqında; 

24. 3 avqust 2018, KM, PA, NK, MB, MBNP, ASK, Mülki Məcəllənin 422-ci maddəsinin 

şərh edilməsi barədə; 

25. 16 avqust 2018, Vergilər Nazirliyi, “Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC-nin AVİS sisteminə 

qoşulması barədə; 

26. 21 avqust 2018, Vergilər Nazirliyi, MB, MBNP, qeyri-rezidentlərə elektron ödənişlərə 

vergilərin tətbiq edilməməsi barədə; 

27. 12 sentyabr 2018, ABA üzvlərinə, bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması 

üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər barədə,  

28. 18 sentyabr 2018, VN Departamentinə, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi 

barədə; 

29. 18 sentyabr 2018, Maliyyə Monitorinqi Xidməti, xidmətə hesabatların təqdim edilməsi 

barədə;  

30. 15 oktyabr 2018, ABA üzvlərinə, agent bankçılığın tətbiqi perspektivləri barədə; 

31. 16 oktyabr 2018, ABA üzvlərinə, bəzi qanunvericilik aktlarına (“İcra haqqında” və “Notariat 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu) dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə 

müfaviq qanun layihələri təklif və rəylərinin verilməsi barədə; 

32. 16 oktyabr 2018, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, İN, MB, MBNP, “Bank sisteminin maliyyə 

vasitəçiliyinin artırılmasına dair -təkliflər” barədə; 

33. 16 oktyabr 2018, MB, MBNP, lokal ödəniş kartlarının istifadəsinin genişləndirilməsi barədə; 

34. 22 oktyabr 2018, Ədliyyə Nazirliyi, elektron hərracların keçirilməsinin hüquqi bazasının 

yaradılmasına dəstək verilməsi barədə; 

35. 7 noyabr 2018, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi barədə AR Qanun layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

36. 8 noyabr 2018, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, MM, MB, MBNP, ASK, Vergilər Nazirliyi, 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə AR Qanun 

layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

37. 26 noyabr 2018, MBNP, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına vəsait 

köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

38. 3 dekabr 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 



39. 3 dekabr 2018, MBNP, “İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri” 

müqaviləsinin layihəsi barədə; 

40. 12 dekabr 2018, “Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 

41. 27 dekabr 2018, MBNP, “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişikliklərin 

edilməsi barədə. 

 

 

2. TƏDBİRLƏR VƏ GÖRÜŞLƏR (sayı - 60)  

 

1. Ümumi Yığıncaqlar – (sayı – 1)  

 

1. 9 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Ümumi yığıncağı 

keçirilib. 

Yığıncağı giriş sözü ilə açan Zakir Nuriyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə 

məlumat verib. 

İclasın gündəliyinə ABA-nın 2017-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatın dinlənilməsi və 

təsdiqi, ABA-nın Audit Komitəsinin hesabatının dinlənilməsi və təsdiqi, ABA və onun 

törəmə qurumarının 2018-ci il üzrə büdcəsinin və ştat cədvəlinin təsdiqi,“Xəzinədarlıq və 

Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun yaradılmasının təsdiqi, banklarda 

inkassasiya işinin təkmilləşdirilməsi barədə və cari məsələlər daxildir. 

İclasda ABA-nın 2017-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat və maliyyə təsərrüfat hesabatı 

Yunus Abdulov tərəfindən təqdim edilib. 

 

2. Rəyasət Heyətinin iclasları – (sayı – 5) 

 

1. 22 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

2018-ci il üzrə ilk iclası keçirilib.İclasda ABA-nın 2018-ci ildəki fəaliyyət istiqamətləri, 

maliyyə texnologiyaları konfransının keçirilməsi, maliyyə-bank sərgisinin təşkil edilməsi 

müzakirə olunub. Sonda cari məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib; 

2. 22 may 2018-cı il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib. İclasın gündəliyindəki əsas məsələ Vergi qanunverciiliyinin 

təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar ABA-nın təkliflərinin müzakirəsi olub; 

3. 11 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib.Bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif müqavilələrin 

unifikasiyası imkanlarının müzakirəsi, “Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya proqramına 

dair Kollektiv Saziş”də ABA-nın üzərinə düşən məsələlər, Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyi ilə ABA arasında, məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı məsələlərin 

təkmilləşdirilməsi üzrə İşçi Qrupunun yaradılması iclasın gündəliyinə daxil olan əsas 

məsələlər olub.Bununla yanaşı iclasda “Maliyyə Forum-Sərgisi”nin keçirilməsi, “Pilot 

layihələr”ə daxil olan mənzillərin ipotekası ilə bağlı, həmçinin cari məsələlər də müzakirə 

edilib; 

4. 21 sentyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin 

geniş tərkibdə iclası keçirilib. İclasın əsas müzakirə mözvuları bankların maliyyə vasitəçiliyi 
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imkanlarının artırılması üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər, bu sahədə mövcud vəziyyət  və 

qarşıdakı çağırışlarla bağlı ABA üzvlərinin rəy və təklifləri, eyni zamanda, ABA ilə MBNP-

nin nümayəndələrində ibarət İşçi Qrup tərəfindən hazırlanmış “İstehlak kreditlərinin 

verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri”nə dair müqavilə layihəsinin müzakirəsi, təşkilati 

məsələlər olub. İclas zamanı bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması üzrə 

banklar tərəfindən ABA-ya ünvanlanmış təkliflərin işlənməsi üçün müvafiq İşçi Qrup 

yaradılıb. İclasda eyni zamanda ABA-nın yeni vitse –prezidenti seçilib. Belə ki, ABA-nın 

vitse-prezidenti Xalid Əhədovu “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin İdarə Heyəti sədri 

vəzifəsini icra edən Abbas İbrahimov əvəz edib. İclasda ABA-nın nəzdində yeni yaradılmış 

“Risklərin İdarə edilməsi üzrə Ekspert Qrupu”nun sədri təyin edilib. Həmçinin iclas zamanı 

yeni yaradılmış digər Qrupun- “Ticarətin və layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə Ekspert 

Qrupu”nun yaradılması və qrup sədri təyin olunub; 

5. 31 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət 

Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilib.İclasın əsas müzakirə mözvuları “2018-2020-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət 

Proqramı” ilə əlaqədar məsələlərin, həmçinin bu il sayca üçüncüsü baş tutacaq “Beynəlxalq 

Bankçılıq Forumu”nun, eləcə də ABA tərəfindən illik əsasda keçirilən “Bankçılıq 

Mükafatları 2018” tədbirinin müzakirəsi və digər cari məsələlər olub. İclas zamanı “2018-

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramı” ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi üçün 7 bankın iştirakı ilə İşçi Qrup 

yaradılıb. Rəyasət Heyətinin iclası zamanı 15-16 noyabr 2018-ci il tarixində keçiriləcək “III 

Beynəlxalq Bankçılıq Forumu”nun təşkilati məsələləri də müzakirə edilib. İclasda eyni 

zamanda ABA tərəfindən illik əsasda keçirilən “Bankçılıq Mükafatları 2018” tədbiri ilə 

əlaqədar məsələlər müzakirə olunub.  

 

3. Forumlar – (sayı - 3) (1700-ə yaxın iştirakçı) 

 

1. 04 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Azərbaycan İnsan 

Resursları Cəmiyyətinin (HR Society) birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 

baş sponsorluğu ilə “İnsan Kapitalı Forumu – 2018”  keçirilib; 

2. 17-18 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 

Maliyyə Texnologiyalarında Yeni Trendlər: Blokçeyn, Kriptovalyutalar və Təhlükəsizlik adlı 

iki günlük forum keçirilib; 

3. 15-16 noyabr 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə “Nağdsız iqtisadiyyat: ənənəvi 

bankçılıqdan rəqəmsal bankçılığa keçid” adlı III Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçirilib. 

 

4. Seminarlar və təqdimatlar – (sayı – 6) (300-ə yaxın iştirakçı) 

 

1. 30 mart 2018-ci il tarixində Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə rəqəmsal maliyyə xidməti layihələrində çirkli pulların 

yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskləri” (CTF/AML in digital financial 

services) adlı vebinar keçirilib; 
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2. Aprel 2018; ABA ilə “MasterCard”ın əməkdaşlığı çərçivəsində seminar keçirilib. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında maliyyə 

xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icrası çərçivəsində maliyyə sektorunda 

çalışan əməkdaşların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə birgə “MasterCard Worldwide” 

beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə seminar təşkil olunub; 

3. Maliyyə sektorunun nümayəndələri üçün seminar keçirilib. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (Palata) və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası 

(ABA) tərəfindən “VİSA İnc.” beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə bankların, habelə 

prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatların əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının 

təkmilləşdirilməsi, eləcə də mövcud beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi istiqamətində 

növbəti seminar keçirilib; 

4. ABA və “Deloitte” şirkəti bank nümayəndələri üçün seminar keçirib. 

25 Aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və Qrupa üzv olmayan digər bankların 

məsul şəxləri üçün seminar keçirilib. 

BBN.az xəbər verir ki, seminar “Fatca və CRS üzrə praktiki məsələlər” mövzusunda, 

“Deloitte” Azərbaycan şirkətinin eksperti tərəfindən təqdim edilib; 

5. May 2018; Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə “S&P Global 

Market Intelligence” şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartları 9-un tətbiqi çərçivəsində skorinq modelləri (Scoring models in terms of IFRS 9 

implemenation project)” adlı seminar keçirilib. Seminar ABA-nın “Daxili audit, mühasibat 

uçotu, vergi və hesabatlılıq” və “Kredit işi və risk” üzrə Ekspert Qruplarının üzvləri və Qrup 

üzvü olmayan digər bankların müvafiq nümayəndələri üçün təşkil edilib; 

6. 05 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Xəzinədarlıq və 

Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun nümayəndələri və ABA-ya üzv 

təşkilatların nümayəndələri üçün “Azərbaycan Maliyyə Təşkilatları üçün Moskva Birjasının 

İmkanları” adlı seminar keçirilib. 

Seminarda “Moskva Birjası”nın valyuta və fond bazarlarının imkanları, kiliriq və 

hesablaşmaların xüsusiyyətləri, həmçinin təhlükəsizlik və brokerlərin müştərilər qarşısında 

hesabatlığına dair məqamlar müzakirə edilib. 

 

5. Dövlət qurumları ilə görüşlər – (sayı – 16) 

 

1. 6 mart 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və “Komplayns” üzrə 

Ekspert Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupu arasında görüş keçirilib. Görüşdə 

Palatanın, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, o cümlədən bir sıra bankların nümayəndələri 

iştirak edib.Görüşdə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun  tətbiqi mexanizmində 

yaranmış çətinliklərə dair Tövsiyələr və bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində 

görüləcək işlər müzakirə olunub. Həmçinin bank sektoruna dair digər məsələlər ətrafında 

fikir mübadiləsi aparılıb; 

2. 9 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 

Komplayns üzrə Ekspert Qrupu ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  Ekspert Qrupu 

arasında görüş keçirilib.Görüşdə Ekspert Qrupunun üzbləri və Palatanın nümayəndələri 

iştirak edib; 
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3. 24 aprel 2018-ci ildə  Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş idarəsi arasında görüş keçirilib. 

BBN.az xəbər verir ki, görüşdə ABA-nın Prezidenti Zakir Nuriyev, Ədliyyə Nazirliyinin İcra 

Baş İdarəsinin rəisi – Azərbaycan Respublikasının Baş icra məmuru Nurəddin Mustafayev, 

baş idarənin digər rəhbər şəxsləri, həmçinin Bakı şəhərinin inzibati rayonlarının, 

respublikanın digər böyük şəhərlərinin icra qurumlarının rəhbərləri, habelə ABA-ya üzv 

bankların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak ediblər; 

4. Mayın 3-də Vergilər Nazirliyi ilə sahibkarlar arasında görüş keçirilib. 

Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla 

görüşüb.Görüş Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Azərbaycan Respublikası 

Sahibklarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) təşkilatçılığı ilə baş 

tutub; 

5. 23 may 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (Palata) və Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) təşkilatçılığı ilə qeyri-işlək aktivlərin (QİA) idarə edilməsi üzrə 

“Bakı yanaşması” ilə bağlı Palata tərəfindən hazırlanmış “Qeyri-işlək aktivlərin 

restrukturizasiya proqramına dair Kollektiv Sazişin” ilkin versiyası müzakirə edilib. Görüşdə 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların və aidiyyəti dövlət qurumlarının 

səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edib; 

6. 4 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

(MBNP) ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Ödəniş sistemləri və alternativ 

xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupu, həmçinin, “Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun 

üzvləri arasında görüş keçirilib.Görüşdə MBNP əməkdaşları, ABA-nın “Ödəniş sistemləri və 

alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və “Komplayns” üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvləri iştirak edib; 

7. 06 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Xəzinədarlıq və 

Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu” üzvlərinin müraciəti ilə Azərbaycan Mərkəzi 

Bankının Bazar əməliyyatları departamentinin direktoru Əli Əhmədovla görüşü keçirilib; 

8. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında (Palata) Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

(ABA) “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları” və “Komplayens” üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvlərindən ibarət İşçi Qrupun iclası keçirilib; 

9. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Daxili audit, 

mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və Qrup üzvü 

olmayan digər bankların müvafiq nümayəndələri ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüş çərçivəsində “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartları 9”-a (İFRS 9) dair məsələlər müzakirə edilib; 

10. 19 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayens üzrə Ekspert Qrupu”nun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) ilə görüşü keçirilib. İclasda Ekspert 

Qrupunun üzvləri, Qrup üzvü olmayan digər bankların nümayəndələri, DSMF-nin 

nümayəndələri və “Azərpoçt”un nümayəndəsi iştirak edib; 

11. 11 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və 

PR üzrə” Ekspert Qrupu və Qrup üzvü olmayan digər bankların nümayəndələri ilə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı arasında görüş keçirilib. Görüşün məqsədi 

əhalinin rəqəmsal ödənişlərə marağının artırılması məqsədilə cari ildə Mərkəzi Bank 

tərəfindən təşkil edilməsi nəzərdə tutulan stimullaşdırıcı lotoreyanın şərtlərinin bank 

nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılması olub; 
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12. 11 sentyabr tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında “Ödəniş sistemləri və alternativ 

xidmət kanalları üzrə” Ekspert qrupunun növbəti iclası keçirilib. Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən növbəti görüşdə “Ödəniş kartlarının emissiyası və 

istifadə Qaydalar”na son dəyişikliklər müzakirə edilmişdir; 

13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 

maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi prioritet hədəfinin icrası çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (Palata) və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti tədbir keçirilib; 

14. 26 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nümayəndələri 

ilə  “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri 

arasında görüş baş tutub; 

15. 26 oktyabr  2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və 

PR üzrə” Ekspert Qrupu ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) arasında 

görüş keçirilib; 

16. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə 

Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının əməkdaşları ilə 

görüşü keçirilib.Görüşdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Departamentinin Direktoru Cavid Nəzərov və departamentin digər əməkdaşları, 

“Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun sədri Aydın Hüseynov 

və bankların nümayəndələrindən ibarət Qrupun üzvləri iştirak edib. 

 

6. Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər – (sayı – 19) 

 

1. 11 yanvar 2018-ci il tarixində Bank Ombudsmanı İkram Kərimov Avropa İttifaqının 

ölkəmizdə mediasiya üzrə pilot layihəsinin həyata keçirilməsi üçün  ekspertlər – Avropa 

İttifaqının nümayəndəsi cənab Rimantas Simaitis, Azərbaycan Respublikası Vəkillər 

Kollegiyasının Aparat rəhbəri cənab Fərhad Nəsəfov və Avropa İttifaqınınAzərbaycan üzrə 

Nümayəndəliyinin Əməkdaşlıq şöbəsinin mütəxəssisi xanım Məryəm Hacı-İsmayılova ilə 

görüşüb, mediasiya sahəsində Ehtiyacların Qiymətləndirilməsi Hesabatını hazırlamaq üçün 

fakt araşdırıcı missiya, məlumatlandırmanın artılması üçün seminarların keçirilməsi, əsas 

iştirakçı tərəflərlə işçi qrup müzakirələri, təlim səfəri və ölkədə mediasiyanın inkişaf 

etdirilməsi üçün Yol xəritəsinin hazırlanması məsələləri müzakirə edilib. 

2. 31 yanvar 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti Zakir 

Nuriyev və ABA-nın İcra Aparatının nümayəndələri İtaliyanın Azərbaycandakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri  Augusto Massari ilə görüşüb. 

3. 16 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Dünya Bankının 

dəstəyi ilə ölkəmizdə mediasiya üzrə pilot layihəsinin həyata keçirilməsi üçün ekspertlər – 

İtaliyanını “ADR Center” şirkətinin rəhbəri Leonardo D`Urso, Mübahisələrin alternativ həlli 

üzrə müstəqil ekspert – mediator Ruslan Mirzəyev və “Prima”şirkətinin layihə kordinatoru 

Əminə Kələntərova ilə görüş keçirilib. 

4. 28 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi 

Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının (ASA) yeni təyin olunmuş sədri Mustafa 

Abbasbəyli ilə görüşüb. 

http://aba.az/


Görüş zamanı Assosiasiyalar arası əməkdaşlıq imkanları, yerinə yetirilə biləcək ümumi işlər, 

maliyyə sektorunda keçirilə biləcək birgə tədbirlər, eyni zamanda Assosiasiyaların ekspert 

qrupları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib; 

5. 5 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi 

Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının İcraçı direktoru Jalə Hacıyeva ilə görüşüb. 

Görüş zamanı Assosiasiyalar arası əməkdaşlıq imkanları, yerinə yetirilə biləcək ümumi işlər, 

maliyyə sektorunda keçirilə biləcək birgə tədbirlər müzakirə edilib; 

6. 13 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi ilə 

BAFT-ın (Bankers Association for Finance and Trade)  Prezidenti & İcraçı direktoru Tod 

Barvel arasında görüş keçirilib. 

Görüş zamanı Fintec texnologiyaları, komplayns məsələləri üzrə birgə əməkdaşlıq imkanları, 

bu mövzularda birgə konfransların keçirilməsi, BAFT tərəfindən spikerlərin cəlb edilməsi 

məsələləri müzakirə olunub; 

7. 13 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi ilə 

Gürcüstanın SWIFT Milli İstifadəçilər Qrupunun sədri və “Georgian Financial 

Telecommunication Company Ltd” təşkilatının “SWIFT service bureau” bürosunun direktoru 

Nikoloz Tutberidze arasında görüş keçirilib. 

Görüşün keçirilməsində məqsəd “SWIFT Service Bureau” layihəsinin təqdimatı olub. Layihə 

ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və təkliflər müzakirə olunub; 

8. 28 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə “MasterCard 

Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının nümayəndələri arasında görüş keçirilib.Görüşdə 

ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov, MasterCardın 

Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Alper Meriç  və MasterCardın Azərbaycandakı təmsilçisi 

Emil Zeynalov iştirak edib. 

Görüş zamanı ABA ilə “MasterCard Worldwide” arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində 

keçirilmiş layihələr və tədbirlər müzakirə edilib. Həmçinin, gələcəkdə də bu əməkdaşlığın 

davam edəcəyi vurğulanıb. 

9. 6 aprel 2018-ci il tarixində “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın (ABA) nəzdində 

fəaliyyət göstərən Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu ilə 

“Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası”na üzv olan təşkilatlar arasında görüş 

keçirilib; 

10. 13 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının İcra Aparatı ilə 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Risk əsaslı Nəzarət Missiyası arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov və baş iqtisadçı Bəhruz Əhmədov, 

həmçinin Risk əsaslı Nəzarət Missiyasının rəhbəri Filip Bartolomey, xarici nəzarət üzrə 

ekspert Tom Lyuton və daxili nəzarət üzrə ekspert Corc Qreqoraş iştirak ediblər; 

11. 11 may 2018-ci il tarixində ABA-nın “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə 

Ekspert Qrupu”nun “Bakı Fond Birjası” və “Milli Depozit Mərkəzi”nin nümayəndələri 

arasında görüş keçirilib.Görüş zamanı qiymətli kağızların alışı və satışı zamanı 

hesablaşmalar, klirinq, xidmət tarifləri və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Müzakirə 

zamanı Milli Depozit Mərkəzidə baş verən klirinqin təkmilləşdirilməsi və Bakı Fond 

Birjasında bağlanan əqdlərlə bağlı tariflərə yenidən baxılması və maksimal məbləğin təyin 

olunması təklif edilib; 

12. 25 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Prezidenti Zakir 

Nuriyev Avropa Birliyinin Eksperti ilə görüşüb.Görüşdə ABA-nın Prezidenti Zakir Nuriyev, 

Avropa Birliyinin Eksperti Stefan Rosenou, Layihə Eksperti Kazım Quliyev və Şamil 
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Qədirov iştirak edib. Görüş zamanı aqrar sektorun maliyyələşdirilməsi, aqrar sektorla bağlı 

qarşıdan duran çağırışlar, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən layihələrdən danışılıb; 

13. 25 sentyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Avropa 

Şurasının nümayəndəsi  Çirkli Pulların Leqallaşdırılması və Terrorizmin 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə Məsləhətçi Terence Donovan ilə görüş 

keçirilib; 

14. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Səfirliyinin 

nümayəndələri ilə ABA arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın Prezidenti Zakir 

Nuriyev, İcraçı direktor Yunus Abdulov, baş iqtisadçı Bəhruz Əhmədov, ABŞ Səfirliyində 

İqtisadi şöbənin müdiri Castin Berq və İqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçi Yusif Abbasov 

iştirak edib; 

15. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə Avropa İttifaqının Azərbaycan 

Respublikasındakı Nümayəndəliyi arasında görüş keçirilib.Görüşdə  ABA-nın Prezidenti 

Zakir Nuriyev, İcraçı direktor Yunus Abdulov, baş iqtisadçı Bəhruz Əhmədov və Avropa 

İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Kəstutis Yankauskas iştirak edib; 

16. Noyabr 2018; Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA)  “Xəzinədarlıq və Fondların 

İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun investisiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşü 

keçirilib; 

17. 28 noyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Avropa 

İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə bank 

nümayəndələri ilə Şengen ölkələrinin konsulları arasında görüş keçirilib. Görüşün məqsədi 

Azərbaycanın müxtəlif bankları ilə Şengen ölkələrinin konsullarını bir araya gətirmək və 

Azərbaycanda verilmiş bank hesablarının çıxarışları və viza prosesi zamanı onların 

əhəmiyyəti haqqında fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarət olub; 

18. 7 dekabr 2018-ci il tarixində  Azərbaycanda İslam maliyyəsi və bankçılığının inkişaf 

etdirilməsi ilə əlaqədar iclas keçirilib.İclasda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində 

fəaliyyət göstərən Ekspert Qruplarının rəhbərləri iştirak edib.ABA tərəfindən təşkil olunmuş 

iclasda Azərbaycanda İslam maliyyəsi və bankçılığının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar 

qanunvericilik, tənzimləmə sistemi və nəzarət tələbləri, ölkədə bank xidmətləri, 

mikromaliyyə, sığorta və qiymətli kağızlar sektorlarının imkanları, bu sektorda İslam 

maliyyəsi üçün imkanlar; bazar iştirakçıları üçün İslam maliyyəsinə əsaslana biləcək 

mümkün məhsullar, tələb və təklif istiqamətləri, mexanizmlər, əməliyyatlar və sair məsələlər 

müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul edilib; 

19. Dekabr 2018; “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən 

Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu ilə “Azərbaycan Fond Bazarı 

İştirakçılarının Assosiasiyası”na üzv olan təşkilatlar arasında ikinci görüş keçirilib. Görüşdə 

Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə  Ekspert Qrupunun sədri Aydın Hüseynov və 

qrupa üzv olan bankların, Bakı Fond Birjasının, Milli Depozit Mərkəzinin nümayəndələri  ilə 

İnvestisiya Şirkətlərinin əməkdaşları iştirak ediblər. 

 

7. Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri - (sayı – 10) (570 iştirakçı) 

 

1. 28 fevral 2018-cı il tarixində “Amrahbank” və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

birgə təşkilatçılığı ilə “Maliyyə savadlılığı və təhsilə dəstək” layihəsi üzrə növbəti təlim 

keçirilib; 
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2. 07 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə 

“Cəmiyyətdə qadın menecerin rolu” adlı tədbir keçirilib.Tədbirin məqsədi cəmiyyətdə qadın 

menecmentinin rolunun qiymətləndirilməsi və daha da artırılması olub. Maliyyə-iqtisadiyyat 

sahəsində tənzimləyici və nəzarət orqanlarının, kommersiya banklarının yuxarı menecmenti, 

biznes və ictimai təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri 

tədbirin qonaqları olub.Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

prezidenti Zakir Nuriyev açıb. Zakir Nuriyev qonaqları salamlayaraq bank sektorunda 

qadınların rolundan və əhəmiyyətindən danışıb; 

3. ABA və Bank Respublika tələbələr arasında yazı müsabiqəsi elan edir. 

2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlətin  – 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Şərqdə ilk 

demokratik Respublika olan Azərbaycan Cümhuriyyəti XX əsrin sonlarında yenidən 

istiqlaliyyətinə qovuşan müstəqil Azərbaycanın şərəfli tarixində böyük mərhələnin 

başlanğıcını qoyub. Bank Respublika və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) bununla 

əlaqədar universitet tələbələri arasında yazı müsabiqəsi elan edir. 

4. 14-18 may tarixlərində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) və Azərbaycan Şahmat 

Federesiyasının təşəbbüsü ilə  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci 

ildönümünə həsr olunmuş banklararası şahmat yarışı  keçirilib 

5. 18 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA)  təşkilatçılığı və 

“Kapital Bank” ASC dəstəyi ilə “Milli Mətbuat Günü” münasibətilə Mətbuat nümayəndələri 

ilə bankların marketinq departamentinin əməkdaşları üçün işgüzar səhər yeməyi təşkil 

edilib.Görüşün məqsədi yenidən bir araya gəlmək, mövcud konstruktiv ünsiyyəti davam 

etdirmək, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarət olub; 

6. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə (ABA) üzv təşkilatların 

əməkdaşlarının, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert Qruplarının motivasiyası 

məqsədilə “Xəzərin sahilində 2018” tədbiri keçirilib. 

2017-ci ildən başlayaraq keçirilən motivasiya xarakterli bu tədbir  əldə olunan nailiyyətlərin 

kollektiv əməyin nəticəsi olduğunu, həmçinin qarşıda duran hədəflərə çatmaq üçün birliyin 

önəmini vurğulayan “Uğurlusan-BİRLİKDƏ” adı ilə baş tutub. Tədbirdə motivasiya 

xarakterli təlim və əlaqədar oyunlar, fərqli əyləncəli müsabiqələr təşkil olunub. “Zolotaya 

Korona” ödəmə sisteminin baş sponsorluğu ilə keçirilən tədbirdə 50-yə yaxın yaxın 

təşkilatdan 150 nəfərdən çox nümayəndə iştirak edib; 

7. 13 oktyabr 2018-ci il tarixində “Məsuliyyətli borclanma” mövzusunda keçiriləcək 

tələbələrarası məqalə müsabiqəsi çərçivəsində praktiki təlim təşkil olunub; 

8. 26  oktyabr 2018-ci il tarixində ABA tərəfindən III Banklararası “Nə? Harada? Nə zaman?” 

çempionatı keçirilib. 13 bankdan 100-ə yaxın əməkdaşın iştirak etdiyi çempionatın qalibi 

“TuranBank” komandası olub; 

9. 28 noyabr 2018-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyanın (ABA) törəmə qurumu olan 

“Banklar və Biznes” Qəzeti, Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin təşkilati dəstəyi ilə 

keçirilən Həsən bəy Zərdabinin anım gününə həsr olunmuş  “Məsuliyyətli Borclanma” adlı 

məqalə müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi baş tutub.Tədbirdə ABA-nın 

nümayəndələri, “PR və Marketinq üzrə” Ekspert Qrupunun üzvləri və tələbələr iştirak 

ediblər; 

10. 19 dekabr 2018-ci il tarixində  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə 

“Bankçılıq Mükafatları-2018” adlı tədbir keçirilib. 

http://aba.az/
https://www.bankrespublika.az/
https://www.bankrespublika.az/
http://aba.az/
http://aba.az/


ABA-ya üzv təşkilatların müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılması məqsədilə 

keçirilən tədbirdə kommersiya banklarının yuxarı menecmenti, beynəlxalq maliyyə 

institutlarının ölkəmizdəki nümayəndəlikləri, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert 

qruplarının rəhbərləri və digər dəvətlilər iştirak edib.  
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Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 26 yanvar 2017-ci il, 2017 ci il üçün iş planının və müzakirə olunacaq prioritet 

məsələlərin nəzərdən 

2. 16 fevral 2018-ci il, Konstitusiya Məhkəməsindən ABA-ya daxil olmuş məktubda qeyd 

olunan məsələlər və faizlərin hesablanmasının dayandırılması ilə bağlı məsələ ilə 

əlaqədar təkliflərin müzakirəsi 

3. 30 mart 2018-ci il, Qrupunun Əməlyyat Planına uyğun olaraq görülmüş işlərin 

qiymətləndiriməsi və faizlərin hesablanmasının dayandırılması məsələsinin müzakirəsi 

4. 22 iyun 2018-ci il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası və bu fəaliyyətlə bağlı İşçi Qrupun yaradılması məsələsi 

nəzərdə tutulur. 

5. 13 iyul 2018-ci il, “İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə Vahid Kredit Şərtləri”nin 

yaradılması üzrə İşçi Qrupunun yaradılması; 

6. 26 iyul 2018-ci il, Konstitusiya Məhkəməsinin AR Mülki Məcəlləsinin 422-ci 

maddəsinin şərh edilməsi ilə bağlı müraciətinin müzakirəsi 

7. 07 avqust 2018-ci il, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Hüquqi məsələlər üzrə 

Ekspert Qrupunun nəzdində yaradılmış, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və 

məhsullara aid müxtəlif müqavilələrin unifikasiyası ilə bağlı İşçi Qrupunun iclası 



keçirilib. BBN.az xəbər verir ki, iclasda unifikasiya olunacaq müqavilələrdəki anlayışlar, 

faizlərin hesablanma qaydasının müəyyən olunması üçün Hesablama Palatası ilə 

müzakirələrin aparılması müzakirə edilib. 

8. 08 iyun 2018-ci il, iclasda problemli borclarla əlaqədar məhkəmə praktikasında ortaya 

çıxan məsələlərlə bağlı məktubun hazırlanaraq müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi, 

vahid kredit müqaviləsinin tərtib edilməsi, pilot layihələr zamanı sökülən binalarda olan 

mənzillərin girov məsələləri, Baş Mühafizə İdarəsi ilə banklar arasındakı müqavilələrin 

detallarının müəyyən olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə aparılmış və müvafiq 

qərarlar qəbul edilmişdir. 

9. Müqavilərəin unufukasiyasi ilə bağlı Palatada keçirilmiş iclaslar. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 07.12.2018-Rabitəbankın Baş Ofisi, Ekvita və İFAAS-ın birgə təşkilatçılığı 

ilə“Azərbaycanda İslam bankçılığı üçün hüquqi çərçivənin inkişaf etdirilməsi” layihəsi. 

2. KM-nin Aparat rəhbəri Rauf Quliyev ilə qrup üzvlərinin görüşü 

3. KM-də 4 dəfə müxtəlif mövzularda ABA-nın mövqeyinin bildirilməsi 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. No. 18-035, 07 fevral 2018-ci il, ƏN, təminatsız kreditlər üzrə icra qeydlərinin verilməsi 

təcrübəsində olan məsələlərin həll edilməsi və bununla bağlı notariat orqanlarına müvafiq 

göstərişlər verilməsi, həmçinin təminatlı kreditlər üzrə icra qeydlərinin qanunvericiliklə 

təsdiq edilmiş effektivsizliyinin aradan qaldırılması 

2. No. 18-300, 24 may 2018-ci il, bankların təqdim edilmiş etibarnamələrin saxta və/və ya 

qüvvədə olub-olmadığını müəyyən etmək imkanı 

3. No. 18-310, 08 iyun 2018-ci il, ƏN, notariuslar və banklar arasında maliyyə 

mübahisələrinin yaranmaması məqsədilə təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü 

barəsində əqdlərin notarial təsdiq edilməməsi 

4. No. 18-314, 28 iyun 2018-ci il, Pilot layihələr 

5. No. 18-344, 18 iyu1 2018-ci il, MBNP, AR DİN yanıda Baş Mühafizə İdarəsi tərəfindən 

mühafizə xidməti ilə bağlı birtərəfli şəkildə qiymətlərin (tariflər) təyini 

6. No. 18-346, 23 iyul 2018-ci il, ƏN, fazilərin hesablanmasının dayandırılması 

7. No. 18-349, 23 iyul 2018-ci il, BN, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanunu 

boşluqlar 

8. No. 18-360, 03 avqust 2018-ci il, Baş nazir, Mülki məcəllə 422 

9. No. 18-376, 28 avqust 2017-ci il, Konstitusiya Məhkəməsi, mülki məcəllənin 422 

maddəsinə hüquqi rəy 

10. Aiddiyatı şəxslərlə əqdlərin imzalanması haqqında Palataya müraciət (hazırıdır, 

göndərili) 



 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 4-cü Bankçılıq Forumu, Hüquq Paneli 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. ATV, Qorxmaz Ağayev - kredit müqavilələrinin sadələşdirilməsi 

2. Banco.az - 05.02.2018 Mərkəzi kredit Bürosu haqqında 

3. ATV - 08.05.2018 MKB-nin fəaliyyətinin hüquqi aspektləri 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

1. No. 18-313, 21 iyun 2018-ci il, ƏN İşçi Qrup 

2.  No. 18-323, 28 iyun 2018-ci il, müqavilələrin unifikasiyası MBNP işçi Qrup 

3. Mərkəzi Kredir Bürosunun yaradılması ilə bağlı 

4. Maliyyə xidmətlərinin inkişafı ilə əlaqədar Yol Xəritəsinin icrası ilə bağlı MBNP-da 

yaradılmış İşçi Qrupu 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər 

 

1. No. 18-338, 10 iyul 2018-ci il, Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsinin 472.1 və 1306-cı maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh 

edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 

QƏRARI 

2. .No. 18-338, 10 iyul 2018-ci il, Azərbaycan Respublikası adından 

3. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 477.0.1-ci maddəsinin həmin Məcəllənin 

470.2-ci maddəsi və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.8 və 

10.5-ci maddələri, eləcə də Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 269.11 və 

307.4-cü maddələrinin “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2 və 

10.5-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun QƏRARI 

4. No. 18-609, 3 dekabr 2018-ci il, MBNP, İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit 

şərtləri 

5. Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci 

maddəsinin şərh edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 

Plenumunun QƏRARI 

 



IT və İT təhlükəsizlik üzrə 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 07 avqust 2018-ci il, bankların enerji təminatının optimizasiyası məsələlərinin müzakirəsi 

planlaşdırılır.  

2. 01 noyabr 2018-ci il, "Bankların İT və Kibertəhlükəsizlik sahələri: 2019-cu ilə keçən 

riskləri" mövzusu ətrafında müzakirələr və İlqar Əliyev tərəfindən təqdimat 

3. 12 dekabr 2018-ci il, saat 16:30-da Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin Baş ofisində 

(Nizami 67, yeni inzibati bina, 10-cu mərtəbə) Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

“Risk üzrə Ekspert Qrupu” və “İT və İT təhlükəsizlik üzrə Ekspert Qrupu” arasında 

görüşün keçiriləcək. Görüşdə İT sahəsinə aid risklərin və digər əlaqədar məsələlərin 

müzakirə nəzərdə tutulur. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 16 fevral 2018-ci il, "AzInTelecom” la görüş  

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 17-18 may tarixlərində “Maliyyə texnologiyalarında yeni trendlər: Blokçeyn, 

kriptovalyutalar və təhlükəsizlik” adlı iki günlük forumda Təhlükəsizlik Paneli 

 

Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 10 yanvar 2018, MCC kodların siyahısının rüblük əsasda yenilənərək Palata və Nazirliyə 

təqdim edilməsi ilə bağlı razılığa əsasən MCC kodların siyahısının və Qrupun 2018-ci il 

üzrə İş Planının müzakirəsi  

2. 23 fevral 2018-ci il, ödəniş kartı infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin olunması 

araşdırmasının müzakirəsi 

3. 15 mart 2018-ci il, MCC kodların yenilənmiş siyahısının, eləcə də key-entered 

formasında əməliyyatların müzakirəsi  

4. 06 aprel 2018-ci i, Elektron ticarət qaydasında edilən ödənişlərin 2017-ci il üzrə 

dövriyyəsinə dair araşdırmanın nəticəsinin, həmçinin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası və Vergilər Nazirliyinə ünvanlanmaq üçün MCC kodların yenilənmiş siyahısının, 

eləcə də key-entered formasında əməliyyatların müzakirəsi 

5. 19 aprel 2018-ci il, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsinin 

müzakirəsi 



6. 24 aprel 2018-ci il, "Ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda fırıldaqçılıq halları və 

onlara qarşı mübarizə tədbirləri” adlı seminar, “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatı  

7. 25 may 2018-ci il, Beynəlxalq kart təşkilatları tərəfindən təqdim edilən xidmət haqları; 

Banklarla əməkdaşlıq edən yüksək riskli pul köçürmə sistemlərinə müəyyən təminat 

mexanizminin tətbiq edilməsi; Manual POS Key-entry əməliyyatlar üzrə standard 

tələblərin formalasdırılması. 

8. No. 18-304, 01 iyun 2018-ci il, 04 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, 

aparılması və bağlanması Qaydası” üzrə dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi 

9. 23 noyabr 2018, lokal ödəniş kartları, habelə ödəniş kartları bazarında digər mühüm 

məsələlərin, o cümlədən aparılan əməliyyatlarda tətbiq olunan xidmət haqlarının birgə 

müzakirəsi 

10. 4 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası (MBNP) ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Ödəniş sistemləri və 

alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupu, həmçinin, “Komplayns” üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvləri arasında görüş keçirilib 

11. Məsafədən bank hesabının açılması üzrə təklif olunan həll yollarının müzakirəsi 

məqsədilə 07.03.2018-ci il tarixində saat 10:00-da Palatanın inzibati binasında görüş  

12. 02.02.2018-ci il tarixində Palatada görüş bankların rəqəmsal transformasiyası ilə bağlı 

işçi qrupunun üzvləri daxil olmaqla rəqəmsal blokun görüşü.(bu elə ən birinci tədbir idi) 

13. 4 görüş, 30.03.2018, 16.04.2018, 18.04.2018, 23.04.2018 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 01 fevral 2018,  Mərkəzi Bankın nümayəndələrinin iştirakı ilə ani ödəniş sisteminin 

təqdimatı 

2. 02 fevral 2018, MBNP, diqitallaşma iclas 

3. 11 sentyabr 2018-ci il, “Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları”na 

dəyişikliklərlə bağlı  Mərkəzi Bankın və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş 

4. 26 oktyabr 2018-ci il, “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 

ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nümayəndələri ilə müzakirəsi məqsədilə  

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 10 yanvar 2018-ci il, No. 18-008, VN, MCC yenilənmə 

2. No. 18-127, 27 mart 2018-ci il, “Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadəsi Qaydaları”na 

ediləcək əlavə və dəyişikliklər çərçivəsində bankomat infrastrukturu üzrə mövcud 



təhlükəsizlik tələblərinə bir daha baxılmasını, müasir dövrdə informasiya 

texnologiyalarının tələblərinə uyğunlaşdırılması 

3. No. 18-178, 25 aprel 2018-ci il, VN, MCC yenilənmə 

4. No. 18-290. 10 may 2018-ci il, VN, Manual POS Key-entry əməliyyatlardan verginin 

tutulması ilə bağlı yekun rəyin bildirilməsi 

5. No. 18-372, 21 avqust 2018-ci il, VN, MCC dövriyyə Azalma, vergi ləğv 

6. No. 18-420, 16 oktyabr 2018-ci il, AMB, local kartlar 

7. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən ölkədə rəqəmsal 

bankçılığın inkişafı və elektron ödənişlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

istiqamətində verilən fərman və sərəncamlardan irəli gələrək  Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət 

kanalları üzrə” işçi qrupu tərəfindən “Rəqəmsal bank xidmətləri” mövzusunda sorğu 

keçirilib. 

8. 30 oktyabr 2018, çərşənbə axşamı 4:37 PM, “Azərbaycan Respublikasının kredit 

təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nda kassa qovşağında POS-

terminal üzərindən nağdlaşdırma əməliyyatı və ödəniş terminalları ilə işin təşkili üzrə 

bölmələrə aidiyyəti dəyişikliklər edilmişdir. 

9. Qeyd olaraq bildirim ki, kassada nağdlaşdırma POS-terminalla yanaşı digər avadanlıqlar 

(mobil telefon) vasitəsilə aparıla bilər. 

10. Nağdlaşdırma bankdan asılı olaraq həm birbaşa kassada, həm də əməliyyatçı tərəfindən 

rəsmiləşdirilməklə kassada aparıla bilər. 

11. Xahiş edirəm layihə ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi 01.11.2018-ci il tarixində yazılı 

formada elektron poçt ünvanıma göndərin 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 13 mart 2018-ci il, “Rəqəmsal xidmətlər üzrə son tendensiyalar” oadlı seminar 

“MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının İnnovativ Ödənişlər üzrə Meneceri 

Hakan Tatlıcı. 

2. 18 aprel 2018-ci il, saat 11:00-da “Visa İnc.” beynəlxalq kart təşkilatının dəstəyi ilə 

Palatanın inzibati binasında “Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq halları və onların qarşısının 

alınması” adlı seminar 

3. 31 oktyabr 2018, MasterCard Worldwide beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə ödəniş 

kartları üzrə fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı mübarizə tədbirlərinə həsr olunmuş 

növbəti tədbir 

4. 13 noyabr 2018, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının iştirakı ilə “Rəqəmsal bankçılıq 

xidmətləri: elektron ödənişlərin gələcəyi” mövzusunda seminar 

5. ABA-nin 15-16 noyabr 2018-ci il tarixində, rəqəmsal ödənişlər sahəsində forumunda 

bankçılığın transfomasiyası paneli 

6. 15-16 may 2018-il, Maliyyə texnologiylaraında yeni trendlər forumunda panel 



 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. Digital bankçılığa transformasiya aid çıxış, Beynəlxaq Bank Şurasında təqdimat, 30 

noyabr 2018 

 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

1. No. 18-309, 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları” üzrə İQ 

2. Beynəlxlq kart təşkilatının tarifləri ilə bağlı ekspert qrupu yaradılmışdır. Qrupun 

üzvlərİnin görüşü də ABA-da keçirilmişdir. 

 

Kredit işi  

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 22 may 2018-ci il, saat 16:00-da, Accessbank ASC-nin mərkəzi ofisində (ünvan: Tbilisi 

prospekti 3) ABA-nın təşkilatçılığı ilə “S&P Global Market Intelligence” şirkətinin 

təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqi 

çərçivəsində skorinq modelləri (Scoring models in terms of IFRS 9 implemenation 

project)” adlı seminar 

 

Tədris strategiyaları, maliyyə savadlığı və insan resurslarının idarə olunması 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 25 yanvar 2016-cı il, İş Planının müzakirəsi, “İnsan Resursları üzrə Konfrans”ın 

gündəliyinin və vaxtının müəyyən edilməsi, həmçinin “Əmək haqqı sorğusu” ilə əlaqədar 

banklara təqdim edilmiş hesabatla bağlı yaranan suallar müzakirə ediləcək.  

2. 10 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Tədris 

strategiyaları və İR üzrə” Ekspert Qrupunun iclası keçirilib. İclasda banklarda gender 

balansı üzrə keçirilmiş sorğunun nəticələri müzakirə olunub. Həmçinin növbəti illərdə də 

müqayisə üçün bu cür sorğuların keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

3. 29 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “HR Forumu 

layihəsinin” İşçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda “HR Konfransı”n mövzuları, 

spikerlərin seçilməsi, onlarla danışıqların aparılması, konfransın keçiriləcəyi yer, 

dəvətlilərin siyahısı və s. kimi məsələlər müzakirə olunub. 



4. 12 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “HR Forumu 

layihəsinin” İşçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda forumun adı, tarixi, mövzulara uyğun 

spikerlərin cəlb edilməsi və s. məsələlər müzakirə edilib. 

 

 

 

 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. No. 18-036, 07 fevral 2018-ci il, DSMF, “Əmək Məcəlləsi”, “İşsizlikdən Sığorta 

haqqında” AR Qanunu suallar 

2. No. 18-358, 02 avqust 2018-ci il, gender sorğusu 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1.  4 may 2018, tarixində “HR Forum” 

 

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 19 yanvar 2018-ci il, beynəlxalq sanksiyalara dair  məlumat (tövsiyyə) xarakterli 

metodoloji rəhbərliyinin hazırlanması, nın müzakirəsi nəzərdə tutulur) əlaqədər məsələlər 

və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun icrası prosesində qarşıya çıxan 

çətinliklərin müzakirəsi. 

2. 02 fevral 2018, İş Planın müzakirəsi. 

3. 13 aprel 2018-ci il, • Dövlət satınalma əməliyyatlarına nəzarət aparmaq məqsədilə 

Vergilər Nazirliyinə rəsmi müraciətimizin müsbət qarşılanması və Vergilər Nazirliyinin 

banklara təqdim etdiyi yoxlama aləti; • “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış 

şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması” Qaydasına dair 

müzakirə; • “NBC Bank”, “Bank Avrasiya” və “GünayBank”ın nümayəndələrinin 

“Komplayns Ekspert” Qrupuna daxil edilməsinin müzakirəsi. 

4. 10 may 2018-ci il, • “POSİTİON PAPER” layihəsinin hazırlanması. Bu layihədə 

bankların qarşılaşdığı ümumi çətinliklərin müzakirə edilməsi, təkliflərin hazırlanması və 

çətinliklər barədə müvafiq Dövlət Orqanları ilə görüşlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. 

• MMX-nin “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 

tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə 

Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na və xüsusi indikatorlarına 

dəyişiklik edilməsinə dair təkliflərin hazırlanması. 



5. 04 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydası” 

müzakirəsi 

6. 22 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması  

7. Qaydaları”nın yeni layihəsi ilə bağlı yaradılmış “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nun iclası 

8. 02 avqust 2018-ci il, • “Komplayns üzrə Ekspert” Qrupunun Komitə statusuna 

dəyişdirilməsi. • Komitənin Əsasnaməsinin və Etik Davranış Məcəlləsinin təqdimatı. 

9. • Position Paper layihəsinə verilən təkliflərin müzakirəsi (təklif verən banklar: ACCESS 

Bank, Beynəlxalq Bank, Yapı Kredi Bank Azərbaycan, AFB Bank, Nikoil Bank), • 

Palatadan Banklara daxil olan 30.05.2018 tarixli 1820900179 nömrəli və 27.07.2018 

tarixli 1820700691 nömrəli məktubların müzakirəsi. 

10. 26 sentyabr 2018-ci il,  iclasda yeni şəxsiyyət vəsiqələrilə eyniləşdirmə prosesinin 

aparılması və PL/TMM Qanunvericiliyinin Banklarda tətbiq edilməsi məsələlərinə 

baxılıb.Həmçinin iclas zamanı Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin 

istifadəsinə nəzarətin optimallaşdırılması prosesi müzakirə olunub. 

11. 06 sentyabr 2018-ci il, iclasda Respublikada fəaliyyət göstərən Bankların qrupa üzv olan 

nümayəndələri iştirak edib. İclasda banklara dair yeni tələblərin, hesabatların və digər 

AML və Komplayns məsələlərinin müzakirəsi aparılıb. 

12. 9 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət 

göstərən Komplayns üzrə Ekspert Qrupu ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  

Ekspert Qrupu arasında görüş keçirilib. Görüşdə Ekspert Qrupunun üzbləri və Palatanın 

nümayəndələri iştirak edib. ABA-da keçirilmiş  görüşdə banklarda müxbir hesabların 

açılması, aparılması və bağlanılması qaydaları, bankların müxbir əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən müxbir hesabların vahid təkmilləşdirilməsinə dair 

müzakirələr aparılıb. 

13. 6 mart 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və “Komplayns” üzrə 

Ekspert Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupu arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə Palatanın, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, o cümlədən bir sıra bankların 

nümayəndələri iştirak edib. Görüşdə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun  tətbiqi 

mexanizmində yaranmış çətinliklərə dair Tövsiyələr və bu çətinliklərin aradan 

qaldırılması istiqamətində görüləcək işlər müzakirə olunub. Həmçinin bank sektoruna 

dair digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

14. 1 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) “Komplayns 

üzrə  Ekspert Qrupunun” iclası keçirilib. Görüşdə valyuta rejiminin tələbləri və idxal-

ixrac əməliyyatları ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi mövqeyini 

əks etdirən sənədin müzakirəsi aparılıb. 

15. 14 fevral 2018-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Komplayns üzrə 

Ekspert Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupunun iclası keçirilib. İclasda 

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Tövsiyələrin və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 

Qanunun tətbiqi mexanizmində bankların qarşılaşdığı çətinliklər və onların həll yolları 

müzakirə olunub.  



 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 19 iyul 2018-ci il, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun nümayəndələri arasında, sərəncamların qəbulu, icrası və 

geriqaytarılması ilə bağlı texniki təkmilləşdirmələrə mövzusunda görüş 

2. 28 noyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Avropa 

İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə bank 

nümayəndələri ilə Şengen ölkələrinin konsulları arasında görüş 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. 08 yanvar 2018-ci il, No. 18-003, VN, dövlət müəssisəsi identifikasiya 

2. No. 18-050, 15 fevral 2018-ci il, VN, Ümumi Hesabatlılıq Standartının tətbiqinə dar 

Bankların sualları  

3. No. 18-177, 25 aprel 2018-ci il, VN, vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslərin Dövlət 

müəssisəsi olub-olmadığının müəyyən edilməsi 

4. No. 18-299, 24 may 2018-ci il, Konsiqnasiya əməliyyatlarının icrası və tətbiqi 

qaydalarından irəli gələn suallara cavablar 

5. No. 18-324, 28 iyun 2018-ci il, CRS üzrə hesabat hazırlanan zaman banklar 

hesabatlarında hesab açmış bütün qeyri-rezidentlər barədə məlumatların təqdim 

edilməsinin əsaslandırılması 

6. No. 18-353, 30 iyul 2018-ci il, VN, CRS üzrə hesabat hazırlanan zaman banklar 

hesabatlarında hesab açmış bütün qeyri-rezidentlər barədə məlumatların təqdim 

edilməsinin əsasının müəyyən edilməsi 

7. No. 18-394, 18 sentyabr 2018-ci il, VN, Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən 

şifahi olaraq bildirilmişdir ki, müştəriyə hesab açarkən “Vergi rezidentliyinin müəyyən 

edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi”-ndə ABŞ əlamətləri ilə bağlı olan bütün 

sualların cavabları “yoxdur” olarsa, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi zəruri 

olmaması 

8. No. 18-395, 18 sentyabr 2018-ci il, MMX, MMX-nın təşəbbüsü əsasında aidiyyəti 

hesabatlar üzrə təklifləri əldə etmək üçün banklarla çoxtərəfli görüşlər keçirilmiş, 

müxtəlif texniki məqamlar müzakirə olunmuşdur. Müzakirələrdə banklar tərəfindən 

hesabatlılıq məsələlərinin optimallaşdırılması üzrə təkliflər  

9. No. 18-605, 26 noyabr 2018-ci il, MBNP, yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin oxunması 

imkanının verilməsi 

10. No. 18-606, 26 noyabr 2018-ci il. VN, yeni şəxsiyyət vəsiqələrinə dair 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 



1. 30 mart 2018-ci il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC) və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Qrup üzvləri üçün “Rəqəmsal maliyyə xidməti 

layihələrində çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskləri” 

(CTF/AML in digital financial services) adlı vebinar  

2. 25 Aprel 2018-ci il, saat 10:00-da “Deloitte” şirkətinin eksperti tərəfindən “Fatca və CRS 

üzrə praktiki məsələlər” mövzusunda seminar 

3. 15-16 noyabr 2018, 4-cü Bankçılıq Forumu, Komplayens Paneli 

4. 11 dekabr 2018-ci il, saat 15:00-da Deloitte şirkətinin Lüksemburq filialı tərəfindən 

Deloitte şirkətinin Bakı ofisində (ünvan: ağ şəhər ofis binası, Nobel pr., 25E) ABA 

üzvlərinə AML üzrə seminar  

5. 13 noyabr 2018 ABŞ-ın müvafiq işçi qrupu ilə İran sanksiyaları mövzusunda görüş 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. 14 fevral 2018 ATV telekanalı Depozit məsələlərilə bağlı müsahibə 

2. 18 sentyabr 2018 NPL kreditlər ilə bağlı İctimai TV müsahibə 

3. 19 sentyabr 2018 Kredit və depozit faizləri ilə bağlı Xəzər TV müsahibə 

4. 03 oktyabr 2018 Tam sığortalanmış depozitlərin müddətinin 2019-cu ildə bitməsi ilə 

bağlı intervyu 

5. 24 oktyabr 2018 ARB TV, kart əməliyyatları zamanı banklar tərəfindən tutulan 

komissiyalar. 

6. 31 oktyabr 2018 ARB TV müsahibə (Anar Kərimov) 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

1. No. 18-309, 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları” üzrə İQ 

2. No. 18-397, 27 sentyabr 2018-ci il, Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 

haqqında Qanun”un tələblərinin icrası üçün standart yanaşma konsepsiyasının işlənib 

hazırlanması 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər 

 

1. No. 18-134, 03 aprel 2018-ci il, vergi ödəyicilərinin ƏDV vergi ödəyicisi olub olmadığını 

müəyyən etmək üçün müvafiq likdə (https://www.e-taxes.gov.az/isvatpayer/xxxxxxxxxx) 

həm də vergi ödəyicilərinin Dövlət müəssisəsi olub olmadığını da müəyyən etmə imkanı 



2. No. 18-394, 18 sentyabr 2018-ci il, VN, Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən 

şifahi olaraq bildirilmişdir ki, müştəriyə hesab açarkən “Vergi rezidentliyinin müəyyən 

edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi”-ndə ABŞ əlamətləri ilə bağlı olan bütün 

sualların cavabları “yoxdur” olarsa, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi zəruri 

olmamasının VN tərəfindən təsdiqi 

3. No. 18-404, 10 oktyabr 2018-ci il, “Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyənləşdirilməsi üzrə 

praktiki tövsiyyələr”  

4. No. 18-299, 24 may 2018-ci il, tarixli məktubla, idxal-İxrac əməliyyatlarına (Avans 

əməliyyatlarına) dair suallara cavab sənədi 

5. 05 fevral 2018 Beynəlxalq Sanksiyalara aid tövsiyə sənədi 

 

Mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 20 fevral 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Daxili audit, mühasibat uçotu, 

vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun görüşü keçirilib. Görüşdə Palatanın və 

Ekspert Qrupuna üzv olan bankların nümayəndələri iştirak ediblər. Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasında keçirilən görüşdə “Tələbin güzəşti” ilə əlaqədar məsələlər müzakirə 

edilib. Xatırladaq ki, Mülki Məcəllənin 194-cü maddəsilə tələb sahibi borclunun razılığı 

olmadan tələbi üçüncü şəxsə güzəşt edə bilər, bu şərtlə ki, həmin güzəşt öhdəliyin 

mahiyyətinə, onun borclu ilə razılaşmasına və ya qanunvericiliyə zidd olmasın. Güzəştin 

yolverilməzliyi barədə borclu ilə razılaşma yalnız borclunun üzrlü mənafeyi olduqda 

mümkündür. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 

1. 07 fevral 2018-ci il, “Ernst&Young” şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqinin praktik aspektləri”nə (İFRS 9) dair 

təqdimat  

2. 22 may 2018-ci il, saat 16:00-da, Accessbank ASC-nin mərkəzi ofisində (ünvan: Tbilisi 

prospekti 3) ABA-nın təşkilatçılığı ilə “S&P Global Market Intelligence” şirkətinin 

təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqi 

çərçivəsində skorinq modelləri (Scoring models in terms of IFRS 9 implemenation 

project)” adlı seminar  

3. 10 iyul 2018-ci il, Palatanın nümayəndələri arasında “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartları 9”-a (İFRS 9) dair müzakirə  

 



TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. ABA saytlar, Kapital adekvatlığı əmsalının hesablanması – Videomüsahibə 

 

 

 

 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər 

 

1. No. 18-115, 06 Mart 2018-ci il, “Tələbin güzəşti” üzrə əməliyyatlara dair təkliflər və 

suallar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına (Palata) ünvanlanmış və cavab alınmışdır.  

 

İpoteka krediti proqramının inkişaf etdirilməsi 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. Aprel ayında İpoteka Fonduna məktub hazırlanıb göndərilmişdir. 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. 2 dəfə ATV,1 dəfə ARB kanalına müsahibə. ARB24 kanalında Gündəm verilişində canlı 

yayım (Dekabr ayında). 

 

Marketinq və PR üzrə 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 26 yanvar 2018-ci il, İş Planı, “Marketiq və PR Konfransı”nın keçirilməsi ilə bağlı işlər 

və Konfransın gündəliyinin ilkin olaraq müəyyən edilməsi, “ABA-nın 2018-ci il üzrə İş 

Planı”nda Qrupa aidiyyatı olan tədbirlərin müzakirəsi 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 26 oktyabr 2018-ci il, “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 

ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nümayəndələri ilə müzakirəsi  



2. 1 noyabr 2018-ci il, 31 oktyabr Beynəlxalq Əmanət Günü münasibəti ilə noyabr ayı 

Maliyyə Savadlılığı ayı kimi qeyd olunur. Beləliklə, ABA-nın nəzdində fəaliyyət 

göstərən “PR və Marketinq üzrə Ekspert Qrupu”nun (Qrup) üzvləri ilə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı və Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq  

Əməkdaşlıq Fondu nümayəndələri arasında əhalinin Maliyyə savadlılığının artırılmasına 

yönəldilmiş aksiyaların keçirilməsi mövzusunda görüşü  

3. 11 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq 

və PR üzrə” Ekspert Qrupu və Qrup üzvü olmayan digər bankların nümayəndələri ilə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı arasında görüş keçirilib. 

Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 02 fevral 2018-ci il, İş Planının və digər əlaqədar məsələlərin müzakirəsi  

2. 06 mart 2018-ci il, xarici banklarla müxbir əlaqələr sahəsindəki mövcud vəziyyət və 

Qrupun fəaliyyət istiqamətlərininin müzakirəsi  

3. 06 aprel 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun 

“Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası”nın üzvləri ilə görüşü  

4. 11 may 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun 

“Bakı Fond Birjası” və “Milli Depozit Mərkəzi”nin nümayəndələri ilə görüşü 

5. 26 sentyabr 2018-ci il, Palatanın nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş 

6. 29 noyabr 2018-ci il, “Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası” İctimai 

Birliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə görüşü, korporativ istiqrazlar bazarı ilə əlaqədar 

məsələlərin müzakirəsi 

7. 14 dekabr 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun 

“Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası” İctimai Birliyinin 

nümayəndələrinin iştirakı ilə  

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 06 iyun 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu” 

üzvlərinin Azərbaycan Mərkəzi Bankının Bazar əməliyyatları departamentinin direktoru 

Əli Əhmədovla görüşü  

2. 01 noyabr 2018-ci il, “törəmə alətlər bazarının problemləri və perspektivləri” 

mövzusunda, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının nümayəndəsi ilə görüşü 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. No. 18-295, 19 may 2018-ci il, Bakı Fond Birjası, birja komissiyyalarına və komissiyalar 

üzrə maksimal məbləğə yenidən baxmaq 



2. Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu müxbir hesablarla bağlı 

çətinliyi Mərkəzi Bank Departament Direktoruna çaatdırmış, Mərkəzi Bank ilə görüş 

keçirtmiş və bankların Bağlanmış müxbir hesabları barədə hesabat göndərilmişdir. 

Müxbir Hesabların açılması ilə cari problemlər və təkliflər Mərkəzi Bankən 

nümayəndəsinə çatdırılmışdır. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 

1. 05 iyun 2018, Holiday İNN mehmanxanasının “Moskva” zalında “Azərbaycan Maliyyə 

Təşkilatları üçün Moskva Birjasının İmkanları” adlı seminar  

2. 05 oktyabr 2018-ci il, Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası (AFBİA) və 

Bakı Fond Birjasının iştirakı ilə tarixində “BFB-də maliyyələşmə və ticarət imkanları” 

adlı dəyirmi masa. 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. Maliyyəİnvestisiya Forumunda çıxış, https://aba.az/aba-nin-ekspert-qrupunun-

s%C9%99dri-ii-maliyy%C9%99-v%C9%99-investisiya-forumunda-cixis-

ed%C9%99c%C9%99k/ 

2. Banklarda Likvidlik Riskinin Yaratdığı Faiz Riski, Gap və Durasiya Analizləri 

3. Kommersiya Banklarında Açıq Valyuta Mövqeyi Riski və Riskə Məruz Dəyər Metodu 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər 

 

1. Valyuta mövqeyi qaydalarına dair suallar 

 

Risklərin idarə edilməsi 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 17 sentyabr 2018, qrupun fəaliyyət istiqamətləri və “Banklarda kredit 

risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”nın layihəsi müzakirəsi  

 
Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1.  “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”na dair rəy və təkliflər. 

 
Ticarətin maliyyələşdirilməsi 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

https://aba.az/aba-nin-ekspert-qrupunun-s%C9%99dri-ii-maliyy%C9%99-v%C9%99-investisiya-forumunda-cixis-ed%C9%99c%C9%99k/
https://aba.az/aba-nin-ekspert-qrupunun-s%C9%99dri-ii-maliyy%C9%99-v%C9%99-investisiya-forumunda-cixis-ed%C9%99c%C9%99k/
https://aba.az/aba-nin-ekspert-qrupunun-s%C9%99dri-ii-maliyy%C9%99-v%C9%99-investisiya-forumunda-cixis-ed%C9%99c%C9%99k/


 

1. 17 aprel 2018, ilk iclas; 

2. 15 oktyabr 2018, “Bank qarantiyaları üzrə Azərbaycanda mövcud 

qanuvericiliyin beynəlxalq norma və qaydalara uyğunluğunun araşdırılması və 

bu mövzuda mövcud problemlərin həlli yolları” mövzusunda iclas. 
 

 

 

 

4. NƏŞRLƏR  

 

1. “Makromaliyyə icmalı” - aylıq analitik icmal /12 nömrə/; 

2. “Bank sektoru trendləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

3. Genişləndirilmiş hesabat - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 

4. Kapital adekvatlığı hesabatı - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 

5. Audit Hesabatları üzrə illik hesabat /1 nömrə/; 

6. İllik Bank Sektoru Analizi /1 nömrə/; 

7.  “Azəraycan Bankları - 2017” – bank sektoru haqqında illik məlumat toplusunun 

hazırlanması /1 nömrə/. 

 

5. ARAŞDIRMA FƏALİYYƏTİ  

 

1. Amerika Bankirlər Assosiasiyası haqqında Arayış; 

2. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri; 

3. Əhali Gəlirləri, İstehlak Davranışları Və Pərakəndə Bankçılıq Meyilləri; 

4. İtaliya Bankçılıq Assosiasiyaları haqqında Arayış; 

5. Pul baratlarının hərəkəti dinamikası; 

6. Yığımların dollarlaşma meyilləri; 

7. Banking Sector Of The Republic Of Azerbaijan; 

8. Non Performıng Loans In Azerbaıjan Bankıng Industry. 

 

6. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR:  

 

ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, İcraçı direktoru Yunus Abdulov və ABTM-in direktoru 

Cavanşir Abdullayev və Ekspert Qruplarının sədrləri və üzvləri bir çox KİV-lərdə müxtəlif 

müsahibələr vermişdirlər. 

 

7. GÖNDƏRİLMİŞ MÜRACİƏTLƏR VƏ MƏKTUBLARIN BƏZİLƏRİ:  

 



1. 08 yanvar 2018, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

(MBNP), ATM-lər üzrə əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin bankların xərclərini artıracağı 

barədə;  

2. 08 yanvar 2018, Vergilər Nazirliyinə, banklara Vergilər Nazirliyinin elektron məlumat 

bazasından istifadə hüququnun verilməsi barədə; 

3. 8 yanvar 2018, Vergilər Nazirliyinə, vergi sərəncamlarının bankların sisteminə daxil edilməsi 

prosesinin avtomatlaşdırılması barədə;  

4. 12 yanvar 2018, ABA üzvlərinə, Aparılan əməliyyatlar və geri qaytarılan vergi ödənişləri 

barədə; 

5. 29 yanvar 2018, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

(MBNP), Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair təklifləri  

barədə; 

6. 2 fevral 2018, AKB ilə kredit təşkilatları arasında bağlanacaq müqavilənin layihəsinə rəy və 

təkliflər barədə; 

7. 5 fevral 2018, ABA üzvlərinə, “Bakı yanaşması” adlı sənədin hazırlanması ilə bağlı rəy və 

təkliflər barədə; 

8. 7 fevral 2018, Ədliyyə Nazirliyi, təminatsız kreditlər üzrə icra qeydlərinin verilməsi barədə. 

9. 7 fevral 2018, PA, Konstutusiya Məhkəməsi (KM), AR KM-nin müvafiq müzakirələrində 

“Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu”nun nümayəndələrinin iştirakı barədə; 

10.  15 fevral 2018, Vergilər Nazirliyi, Ümumi Hesabatlılıq Standartı (ÜHS) proseduru üzrə 

suallar; 

11.  15 fevral 2018, PA, MBNP, Mərkəzi Bank (MB), “Azərbaycan Respublikasında rezident və 

qeyri-rezidentlərin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na təkliflər barədə; 

12. 27 fevral 2018, MBNP, “Maliyyə bazarlarında nəzarət edilən subyektlər tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına ödənilən haqların 

tənzimlənməsi Qaydaları”na əsasən banklar tərəfindən ödənilən haqların gəlirdən çıxılan 

xərclərə aid edilməsi;  

13. 5 mart 2018, ABA üzvlərinə, POS-terminal üzərindən key-entered formasında əməliyyatlar 

barədə; 

14.  6 mart 2018, PA, Nazirlər Kabineti (NK), MBNP, MB, Bank sektorunda toplanmış qeyri-

işlək aktivlərin restrukturizasiyası prosesinin sürətləndirilməsi barədə; 

15.  6 mart 2018, PA, MB, MBNP, əmanətlərin tam həcmdə sığortalanması müddətinin 

uzadılması barədə,  

16.  12 mart 2018, Vergilər Nazirliyi, vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə olan borclarının 

alınması qaydaları barədə; 

17.  13 mart 2018, KM, Kredit xətti (limiti) müqaviləsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi barədə; 

18.  27 mart 2018, MBNP, bankomat infrastrukturu üzrə mövcud təhlükəsizlik tələbləri barədə; 

19.  12 aprel 2018, ABA üzvlərinə, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun 

layihəsi rəy və təkliflər barədə; 



20.  25 aprel 2018, Vergilər Nazirliyi, bankların istifadəsi üçün təqdim edilən sistem təminatının 

istifadəsinə dair məlumatın rəsmi qaydada təqdim edilməsi barədə; 

21. 2 may 2018, ABA üzvlərinə, “Hökumət Ödəniş Portalı”nın (HÖP) POS-terminalların 

inteqrasiyası məsələsi barədə; 

22. 7 may 2018, PA, NK, MB, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına 

vəsait köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

23. 10 may 2018, Vergilər Nazirliyi, Manual POS Key-entry əməliyyatlardan verginin tutulması 

barədə; 

24. 24 may 2018, MBNP, bankların konsiqnasiya əməliyyatları barədə; 

25. 24 may 2018, Ədliyyə Nazirliyi, müvafiq elektron sistemə daxil olmaqla etibarnamə barədə 

müəyyən məlumatları əldə etməyin mümkünlüyü barədə; 

26. 29 may 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydası” üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

27. 5 iyun 2018, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” (Qaydalar) üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və 

təkliflərin verilməsi barədə; 

28. 8 iyun 2018, Ədliyyə Nazirliyi, notariuslar tərəfindən ipoteka müqaviləsinin təsdiq 

edilməməsi barədə; 

29. 21 iyun 2018, ABA üzvlərinə, Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə yaradılacaq İşçi Qrupuna 

namizədlərin verilməsi barədə; 

30. 28 iyun 2018, PA, NK, MBNP, “Pilot lahiyələr” barədə; 

31. 28 iyun 2018, Vergilər Nazirliyi, CRS üzrə hesabat hazırlanan zaman banklar hesabatlarında 

hesab açmış bütün qeyri-rezidentlər barədə; 

32. 3 iyul 2018, Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, ASK, əmanətlərin 

tam həcmdə sığortalanması müddətinin növbəti üç ilə uzadılması barədə; 

33. 17 iyul 2018, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Bankları” adlı məlumat məcmuəsinin 2017-cı il 

buraxılışının hazırlanması barədə; 

34. 18 iyul 2018, MBNP, Baş Mühafizə İdarəsi tərəfindən mühafizə xidməti ilə bağlı qiymətlərin 

artırılması barədə; 

35. 23 iyul 2018, PA, Ali Məhkəmə, MBNP, Ədliyyə Nazirliyi, ASK, kredit faizlərinin 

məhkəmə qətnaməsi çıxarıldıqdan sonra hesablanmasının dayandırılması barədə; 

36. 23 iyul 2018, NK, PA, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə;  

37. 27 iyul 2018, ABA üzvlərinə, “Kredit Büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkilflərin verilməsi barədə; 

38. 1 avqust 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”na rəy 

və təkliflərin bildirilməsi haqqında; 

39. 3 avqust 2018, PA, NK, MB, MBNP, ASK, Mülki Məcəllənin 422-ci maddəsinin şərh 

edilməsi ilə bağlı dəstək barədə; 



40. 3 avqust 2018, ABA üzvlərinə, DSMF və Banklar arasında elektron sənəd mübadiləsi 

haqqında müqavilənin hazırlanaraq imzalanması barədə; 

41. 16 avqust 2018, Vergilər Nazirliyi, “Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC-nin AVİS sisteminə 

qoşulması barədə; 

42. 21 avqust 2018, Vergilər Nazirliyi, MB, MBNP, Elektron ödənişlərə vergilərin tətbiq 

edilməsi barədə; 

43. 28 avqust 2018, Konstutusiya Məhkəməsi, Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsinə 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən şərh verilməsi barədə; 

44. 12 sentyabr 2018, ABA üzvlərinə, bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması 

üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər barədə,  

45. 18 sentyabr 2018, VN Departamentinə, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi 

barədə; 

46. 18 sentyabr 2018, Maliyyə Monitorinqi Xidməti, xidmətə hesabatların təqdim edilməsi 

barədə,  

47. 12 oktyabr 2018, ABA üzvlərinə, Bankların rəhbərlərinin və mühüm vəzifə sahiblərinin 

peşəkarlığının artırılması və onun ölçülməsi alətlərinin hazırlanması məqsədilə yeni peşə 

tələblərinin müəyyən edilməsi barədə; 

48. 15 oktyabr 2018, ABA üzvlərinə, agent bankçılığın tətbiqi perspektivləri barədə; 

49. 16 oktyabr 2018, ABA üzvlərinə, bəzi qanunvericilik aktlarına (“İcra haqqında” və “Notariat 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu) dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə 

müfaviq qanun layihələri təklif və rəylərinin verilməsi barədə; 

50. 16 oktyabr 2018, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, İN, MB, MBNP, “Bank sisteminin maliyyə 

vasitəçiliyinin artırılmasına dair -təkliflər” barədə; 

51. 16 oktyabr 2018, MB, MBNP, lokal ödəniş kartlarının istifadəsinin genişləndirilməsi barədə; 

52. 22 oktyabr 2018, Ədliyyə Nazirliyi, elektron hərracların keçirilməsinin hüquqi bazasının 

yaradılmasına dəstək verilməsi barədə; 

53. 7 noyabr 2018, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi barədə AR Qanun layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

54. 8 noyabr 2018, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, MM, MB, MBNP, ASK, Vergilər Nazirliyi, 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə AR Qanun 

layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

55. 26 noyabr 2018, MBNP, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına vəsait 

köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

56. 26 noyabr 2018, MBNP, VN, yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsqələrinin oxunması üçün 

texniki köməyin edilməsi barədə; 

57. 3 dekabr 2018, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 

58. 3 dekabr 2018, MBNP, “İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri” 

müqaviləsinin layihəsi barədə; 



59. 12 dekabr 2018, “Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 

60.  17 dekabr 2018, MB, KAHOOT viktorinasının ölkəmizdə keçirilməsi barədə; 

61.  27 dekabr 2018, MBNP, “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişikliklərin 

edilməsi barədə. 


